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TEKNISKT DATABLAD 

 

 

1. PRODUKTBESKRIVNING  

 

KEIM Innotop är en solsilikatfärg till inomhusbruk  

enl. DIN EN 13 300 (uppfyller också kraven för DIN 

18363, avsnitt 2.4.1). 

2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 

KEIM Innotop är beräknad för alla vanliga underlag 

inomhus, såväl på väggar som i tak. KEIM Innotop 

passar för ny- och renoveringsmålning i bostads- 

och affärslokaler. Produkten är inte beräknad till 

underlag med saltutfällning, på lack eller trä. 

3. PRODUKTEGENSKAPER 

- Ekonomisk och dryg 

- Homogen yta 

- Hög täckningsgrad 

- Diffusionsöppen 

- Ej brännbar 

- Mineraliskt matt 

- Innehåller ej lösnings- eller mjukgörandemedel 

- Ej sundhetsskadlig 
 

Materialspecifikationer: 

- Organisk andel: < 5 % 

- Densitet:   1,45 g/cm³ 

- pH:  ca 11 

- Ångdiffusionsmotstånd: Sd < 0.02 m 
 
Klassifikation i henhold till DIN EN 13300 
 

- Glansvärde vid  85°C: Helt matt 
  (enl. ISO 2813) 

- Kornstorlek:  Fin 
  (enl. EN 21524) 

- Kontrast (täckförmåga): Klass 1 
 (sträckvid6m

2
/l) (enl ISO 6504-3) 

- Skrubbmotstånd: Klass 3  
(enl. ISO 11998, svarar till tvättbar enl.DIN 53778) 
  

   
Färgnyans: 

Vit, och kulör enl KEIM Exclusiv. Toning kan endast 

ske på fabrik. 

 

 

 

 

4. INSTRUKTIONER 

Underlag: 

Underlaget ska vara torrt, rent damm- och fettfritt. 

Underlags- och lufttemperatur ska under arbete 

och torktid vara >5° C. Det krävs inga 

förbehandlingar för gipsspacklingar. Ytor som har 

snedbelysning bör ombesörjas ett gott förarbete 

med rätt verktyg KEIM Innotop kan penselmålas, 

rollas eller sprutas Förtunning endast med vatten. 

 
Grundning: 

Förtunna 10 l KEIM Innotop med max 1 l rent 

vatten. 

Slutmålning: 

Oförtunnad KEIM Innotop. 

Torktid: 

Vid klimat ~ 20° C och 65 % relativ luftfuktighet 

skall det vara en torktid på ca 6h mellan 

strykningar. 

Förbruk: 

På slät yta är åtgången ca 125-150 ml KEIM 

Innotop/m
2
 och strykning. 

Verktygsrengöring: 

Rengöres med vatten direkt efter användning. 

Under arbetspauser förvaras verktyget i färgen 

eller i vatten. 

5. LEVERANSFORM 

Burk a´12,5 liter. 

6. FÖRVARING 

I obruten förpackning på kyligt men frostfritt 

ställe, hållbart i ca 12 månader. Viktigt! 

Produktrester från brutna förpackningar ska 

hällas över i mindre burkar för så lågt 

luftinnehåll i burken som möjligt. 
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7. BORTSKAFFELSE 

EU-avfalls ID nr 08 01 12. 

 

Endast tömda förpackningar lämnas till återvinning. 

 

8. SÄKERHETSUPPLYSNINGAR 

 
Ytor, som ej ska behandlas, (glas, natursten, 
keramik, trä osv.) ska skyddas väl. Stänk på ytor, 
som ej ska  
behandlas, ska omedelbart lösas upp med vatten 
och avlägsnas. Skydda ögonen och huden mot 
stänk. Förvaras oåtkomligt för barn. 
 
Bemärk vänligast säkerhetsdatablad 

Angivna värden och egenskaper är resultatet av intensivt 

utvecklingsarbete och praktiska erfarenheter. Våra rekommendationer för 

användning, i ord och skrift, skall utgöra hjälp vid val bland våra produkter 

och är inte bindande för oss. Särskilt befriar de inte köparen eller 

användaren från skyldigheten att med yrkesmässig noggrannhet själv 

övertyga sig om lämpligheten hos våra produkter för det avsedda 

användningsområdet. Allmänna regler för byggnadsteknik skall följas. 

KEIM fråntar sig allt ansvar för vägledning av behandlingsbeskrivning 

endast genom detta datablad och utan att samråda med någon från 

företaget. Med reservation för ändringar, som tjänar till att förbättra 

produkten eller dess användning. Med publicering av denna version 

förlorar tidigare versioner sin giltighet. 

 

   


